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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah penelitian 

asosiatif. Penelitian asosiatif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk 

menganalisis antara suatu variabel dengan variabel lain. Hubungan ini dapat 

berupa hubungan biasa (korelasi), maupun hubungan kausalitas (sebab akibat) 

(Ulum, 2016). Penelitian ini menggunakan penelitian asosiatif karena menguji 

hubungan dari suatu variabel dengan variabel lainnya, membuktikan manajemen 

laba dapat memengaruhi profitabilitas, kompensasi bonus, dan leverage. 

B. Populasi dan Teknik Penentuan Sampel 

Populasi yang dilakukan pada penelitian ini adalah perusahaam food and 

beverages yang terdaftar di BEI pada tahun 2016-2018. Penelitian ini 

menggunakan purposive sampling, dalam teknik ini kriteria yang dibuat harus 

disajikan dalam urutan yang tepat untuk mengurangi populasi. Teknik penentuan 

sample purposive sampling. Pertimbangan dan kriteria sample yang digunakan 

pada penelitian ini adalah: 

1. Perusahaan food and beverages yang terdaftar di BEI pada tahun 2016 sampai 

dengan tahun 2018. 

2. Perusahaan food and beverages yang menerbitkan laporan keuangan auditan 

pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018. 

3. Semua perusahaan food and beveragesdi BEI yang mempunyai data laporan 

lengkap yaitu data yang memuat seluruh pengukuran variabel yang meliputi 

total asset, total utang, laba bersih, dan arus kas operasi dll. 
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C. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel  

Pengukuran variabel profitabilitas adalah rasio antara laba bersih setelah 

pajak dengan total aset sehingga didapat persentase (Nasser dan Tobia Parulia, 

2006). Pada penelitian ini menggunakan formula ROA karena dapat 

membadingkan performa bisnis industri sejenis. Hal tersebut digunakan untuk 

mengukur kinerja manajemen tingkat atas dapat memanfaatkan aset menjadi laba 

perusahaan. sehingga dengan membandingkan industri yang sejenis maka investor 

akan memilih perusahaan yang memiliki tingkat profitablitas yang tinggi. 

ROA =
Laba Bersih setelah pajak

Total aset
 × 100% = ⋯ %  

Kompensasi bonus dapat diukur dari skema bonus, skema bonus merupakan 

komponen perhitungan besarnya jumlah bonus yang diberikan oleh pemilik 

perusahaan atau para pemegang saham melalui RUPS kepada anggota direksi 

setiap tahun apabila perusahaan memperoleh laba. Besaran maksimum bonus 

persentase tertentu dari rata-rata persentase kompensasi bonus yang diberikan 

perusahaan keoada pihak direksi. Penelitian ini akan menggunakan satu 

komponen perhitungan yaitu perbandingan kompensasi bonus dari tahun sekarang 

pada kompensasi bonus tahun sebelumnya dihitung berdasarkan persentase 

pencapaian laba bersih tahun t terhadap laba bersih tahun t-1.  

KB:
Kompensasi tahun t −  Kompensasi tahun t − 1

Kompensasi tahun t − 1
X100% = ⋯ %  

Variabel leverage merupakan cara untuk mengukur perusahaan dalam 

memenuhi kewajibannya. Variabel leverage dapat diukur melalui Debt to Equity 

Ratio (DER). DER untuk menunjukkan proporsi relatif antara ekuitas dan hutang 
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yang digunakan untuk membiayai aset perusahaan. Rasio ini membandingkan 

seluruh utang termasuk utang lancar dan seluruh ekuitas, dapat diukur melalui:  

DER =
Total Utang

Ekuitas
  𝑥 100% = ⋯ % 

Variabel manajemen laba merupakan tindakan yang dilakukan pihak 

manajer dalam memilih kebijakan akuntansi untuk mencapai beberapa tujuan 

spesifik dengan maksud penggunaan akrual dalam menyusun laporan 

keuangan.Earning Management dalam penelitian ini diukur dengan mengukur 

discretionary accrual dengan menggunakan Modified Jones Model (Dechow et 

al., 1995). 

Dechow et al (1995) mempertimbangkan versi modifikasi model Jones 

dalam analisis empiris. Modifikasi ini dirancang untuk meghilangkan 

kemungkinan dugaan model Jones untuk mengukur akrual diskresioner dengan 

kesalahan ketika diskresi manajemen dilakukan terhadap pendapatan. Penyesuaian 

yang dilakukan terhadap model Jones adalah bahwa perubahan pendapatan 

disesuaikan dengan perubahan piutang pada periode kejadian. Versi modifikasi 

model Jones secara implisit mengasumsikan bahwa semua perubahan dalam 

penjualan kredit pada periode kejadian berasal dari manajemen laba, hal ini 

didasarkan pada penalaran bahwa lebih mudah mengelola pendapatan dengan 

menerapkan diskresi atas pengakuan pendapatan atas penjualan kredit daripada 

mengelola pendapatan dengan menerapkan diskresi atas pengakuan pendapatan 

atas penjualan tunai. 

Discretionary accrual (DA) sebagai ukuran manajemen laba ditentukan 

dengan formula sebagai berikut: 
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Menghitung total accrual (TAC) yaitu laba bersih tahun t dikurangi arus kas 

operasi tahun t dengan rumus sebagai berikut: 

TAC = NIit − CFOit 

Selanjutnya, menghitung Discretionary Accruals  

𝐷𝐴𝑖𝑡 =
𝑇𝐴𝑖𝑡

𝐴𝑖𝑡−1
−  𝛽1 (

1

𝐴𝑖𝑡−1
) + 𝛽2 (

∆𝑅𝑒𝑣𝑖𝑡

𝐴𝑖𝑡−1
−

∆𝑅𝑒𝑐𝑖𝑡

𝐴𝑖𝑡−1
) + 𝛽3 (

𝑃𝑃𝐸𝑖𝑡

𝐴𝑖𝑡−1
) 

 

Keterangan:  

NIit = Laba bersih perusahaan i pada tahun t 

CFOit = Arus kas dari aktivitas operasi perusahaan i pada tahun t 

𝐷𝐴𝑖𝑡 = 𝐷𝑖𝑠𝑐𝑟𝑒𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑦 𝐴𝑐𝑐𝑟𝑢𝑎𝑙𝑠 perusahaan i dalam periode tahun t 

𝑇𝐴𝑖𝑡 = Total akrual perusahaan i pada tahun t 

𝐴𝑖𝑡−1 =  Total aktiva perusahaan i pada tahun t − 1 

∆𝑅𝑒𝑣𝑖𝑡 = Pendapatan perusahaan i pada tahun t  

dikurangi pendapatan perusahaan i pada tahun t − 1 

∆𝑅𝑒𝑐𝑖𝑡 = Piutang usaha perusahaan i pada tahun t dikurangi  

dengan pendapatan perusahaan i pafa tahun t − 1 

𝑃𝑃𝐸𝑖𝑡 = Properti, pabrik, dan peralatan perusahaan i pada periode tahun t 

D. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data pada penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang telah 

diterbitkan oleh organisasi yang bukan pengolahnya berupa laporan keuangan 

2016 sampai dengan 2018. Data tersebut diperoleh dari situs web BEI yaitu 

www.idx.co.id. 

 

http://www.idx.co.id/
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan teknik dokumentasi 

dimana data tersebut sudah jadi dan sudah diolah oleh orang lain, yaitu dengan 

membeli atau mencatat ulang data yang sudah tersedia di BEI dengan data-data 

laporan keuangan dan harga saham. Obyek penelitian perusahaan food and 

beverages karena perusahaan tersebut memiliki karakteristik akrual yang hampir 

sama. 

F. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menguji pengaruh profitabilitas, kompensasi bonus dan 

leverage terhadap manajemen laba. Pengujian dilakukan dengan dengan teknik 

sebagai berikut: 

1. Statistik Deskriptif 

Statististik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis 

data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah 

terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang 

berlaku untuk umum. Penyajian data statistik deskriptif dapat melalui tabel, 

grafik, diagram, perhitungan modus, median, mean, desil, persentil, penyebaran 

data melalui perhitungan rata-rata dan standar deviasi, perhitungan persentase dll. 

2. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik digunkan untuk mengetahui apakah data tersebut 

memenuhi asumsi-asumsi dasar. Hal ini dilakukan untuk menghindari estimasi 

yang bias. Pengujian yang dilakukan pada penelitian ini yaitu uji normalitas, uji 

auto korelasi, uji heterokedatisitas, uji multikolinearitas. 

3. Analisis Regresi Linier Berganda  



30 
 

 

Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linier antara dua 

atau lebih variabel independen (X1,   X2.X3) dengan variabel dependen (Y). 

Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan 

variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan 

positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila 

variabel independen mengalami kenaikkan atau penurunan. Data yang digunakan 

biasanya berskala interval atau rasio. 

Persamaan regresi linier linier berganda dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3  

Keterangan:  

Y  = Discretionary Accrual (proksi dan kinerja keuangan) 

a  = Konstanta 

X1  = Profitabilitas 

X2  = Kompensasi Bonus 

X3  = Leverage 

b1, b2, b3 = Koefisien Regresi 

4. Uji Hipotesis 

a. Koefisien Determinasi (R2) 

Menurut Ghozali (2012:97) koefisien determinasi merupakan alat untuk 

mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variable 

dependen, nilai koefisien determinasi adalah antara nol atau satu. Nilai koefisien 

determinasi yang kecil berarti kemampuan variable-variabel independen dalam 

menjelaskan variasi variable dependen amat terbatas. Sebaliknya jika nilai yang 
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mendekati 1 berarti variable-variabel independen memberikan hampir semua 

informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel independen 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi 

variabel-variabel dependen. 

b. Uji Simultan (F) 

Menurut Ghozali (2006) uji ini digunakan untuk mengetahui apakah semua 

variable independen yang dimasukkan dalam model regresi mempunyai pengaruh 

secara bersama-sama terhadap variable dependen. Apabila nilai probabilitas 

signifikan <0,05 maka variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi 

variabel dependen.  

c. Uji Parsial (t) 

Uji ini merupakan salah satu uji hipotesis penelitian dalam analisisis 

regresi linier berganda. Uji t bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas 

atau variabel independen (X) secara parsial (sendiri-sendiri) berpengaruh terhadap 

variabel terikat atau variabel dependen (Y).Pengujian koefisien regresi masing-

masing variabel. 

H0:βi = 0 (tidak ada pengaruh antara variabel independen i dengan variabel 

dependen).  

H1:βi ≠ 0 (ada pengaruh antara variabel independen i dengan variabel dependen).  

Kriteria pengambilan keputusan adalah sebagai berikut: 

1. Jika p-value<𝛼 (0,05) maka H0 ditolak, berarti variabel independen i 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.  

2. Jika p-value>𝛼 (0,05) maka H0 diterima, berarti variabel independen i tidak 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.  


